
Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 14.02.2022. 
 
Bestyrelsen: 

Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Allan 
Bojsen (AB), Ellen Østa (EØ). 

 
Personale: 

Kenneth Andersen (KA). Afbud fra Lone Storm Sørensen (LSS),  
 

Dagsorden: 
 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde. 

a. Referat fra sidste møde blev underskrevet, og dagsorden med tilføjelse af 

punkt 10 lukket punkt blev godkendt. 
 
 2. Banen v/KA.  
   Oprydning efter fældning af træer er næsten færdig gjort. 

 
Forslag: kunne det være en god ide’ at tage et billede af hver enkelt 
greenkeeper, og så på den måde synliggøre, hvor mange timer den enkelte 
arbejder pr. uge, og hvad de primær laver. 

 

Avaunt: sprøjtemiddel mod stankelbenslarver.  15 – 19 september 2022 det er 

sidste gang det må bruges. Derefter er der anvendelse og opbevaringsforbud.  
Klubbens medlemmer bør oplyses meget kraftigt om dette, da der ikke 

længere vil kunne sprøjtes mod skadedyr/stankelbenslarver. Det kan godt 

være der senere kommer et biologisk middel, men lige pt. Findes der ikke 
noget der er godkendt. 
Round up: må ikke længere bruges efter 31/12 2023, så der skal tænkes i 

andre baner eller det må accepteres at der bliver  ’’grønt’’ på P-pladsen og 

andre steder. 

 
Maskinerne er næsten færdig serviceret. 

 
Broen på hul 4 er færdig bygget. Vi mangler at lave op- og nedkørsel. 

 
 

a. Baneudvalg v/EV. 

Der har været afholdt baneudvalgsmøde den 10. februar, og referat ligger på 

klubbens hjemmeside. 

Jan Find Petersen var i denne forbindelse på besøg hos baneudvalget, og 

orienterede om klubbens økonomiske situation, og hvilke konsekvenser det 

kommer til at have i forhold til dette års budget. 

Herudover gennemgik vi status på banen, Kenneth orienterede om at der 

fremadrettet kommer stadig flere restriktioner på sprøjtemidler, og at vi nok 

allerede nu, skal arbejde hen imod en løsning, hvor vi slet ikke sprøjter. 

Vi har lavet status på vandingsprojektet, og fortsætter arbejdet med at 

indhente de nødvendige forhåndsgodkendelser. 

Vi har desuden igen snakket det foreslåede nye baneforløb igennem. Der er 

mange hensyn at tage, og der er fortsat delte meninger i baneudvalget, om 



hvorvidt det nye forløb, i sin nuværende form, er en god ide. Vi vil derfor 

fortsætte udviklingen af projektet fremadrettet. 

 
 
 3. Økonomi.  

   Årsrapport 2021 gennemgået og underskrevet. 
 

Budget 2022 taget til orientering og oversendes til kommende 
generalforsamling. 

 
 4. Orientering om ansøgere som leder af Svendborg Golf Klub. 

Der er kommet 20 ansøgninger. Bestyrelsen har udtaget 5 ansøgere til 

samtale. Samtaler finder sted tirsdag og onsdag. 
 

 5. Orientering fra formanden. 
UL har haft møde med Dorthe og Bjarne fra Kaninudvalget ang. 
læsted/overdækning. Der har været lovet, at det blev bygget, så det stod klar 
til denne sæson. Det kan ikke lade sig gøre pga. klubbens økonomi. 

Det skal prioriteres højt og måske skal pengene, som de frivillige tjener til 

klubben, bruges til et læsted/starterhus. Det er ikke uproblematisk at sætte et 
starterhus op udenfor byggefeltet. 
 

Langelands Golf Klub vil gerne tale med FU, og vi har aftalt at møde d. 29. 

marts 

. 

Rengøringsdag d. 5.marts kl. 8.30-11.30. 
 

FU: Der er holdt møder ang. Årsrapporten og budget med Lilly og Annette 
   
 6. Generalforsamlingen d. 31. marts. 

Generalforsamling: Dagsorden laves sammen med Lone mht. indsættelse af 

vedtægtsændringer. 
Dirigent: Henning Mouritsen 

Forslag at Hcp-udvalget fortæller om WHS-systemet.  
 
 7.  Orientering fra udvalg og KIK. 

 
  a Sportsudvalget. 

Rolf afholder spillermøde den 2/3 for de spillere, som ønsker at spille i 
Danmarksturneringen. 

Allan Bojsen deltager også i mødet, men ikke som spiller ... 
 

b. Regionsgolf. 
Der er tilmeldt hold i A, B, C og D rækken. 
Der er også tilmeldt hold i Senior, Veteran og Superveteran. 

 
  c. Begynderudvalg. 

Begynderudvalget har brug for nogle flere medlemmer der kunne tænke sig 

at give en hånd med begynderarbejdet i sæson 2022. 



Der sendes en invitation til klubbens medlemmer i uge 8, hvorefter der 
indkaldes til informationsmøde. 

 

   d. Kaninudvalg. 
   Resume sæson 2021 sammenlignet med sæson2020. 

       Sæson 2020 Sæson 2021 
   Spillede turneringer  19  27 + 1 Langeland 

   Antal spillere   701  1.131 
   Personer i alt   141  178 

   Heraf kaniner   102  131 
   HCP spillere     39     47 
 

   Starter på 9 huls banen  184  309 
 
  

8 Orientering fra Sekretariatet. 

  Udskudt til næste møde. 
 

9. Eventuelt. 
 

10. Lukket punkt. 

   

11 Næste møde. 
   Afholdes 16. marts kl. 15.30 – 17.30 

 


